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Velkommen til 
barnehageåret 2022 -2023

Vi vil på ny få ønske dere velkommen til Stortjernet barnehage som nå går nå inn i sitt 23 år. Det 

må helt klart sies at vi er på god vei inn i de voksnes rekker. Vi har lagt ifra oss de fleste 

barnesykdommene, er langt over trassalderen og forlater nå fasen med ungdomsnykkende og 

fikse ideer. Mye har skjedd på disse 22 årene. Vi har gått fra å være liten til å bli en litt større 

barnehage. Til nå å være den størrelsen vi kan være godt fornøy med. Vi har rett og slett blitt 

akkurat passe store. Vi har i år 26 storbarns plasser og 10 småbarns plasser som følges opp av 27 

foreldrepar. Vi har fire pedagoger, to fagarbeider og fire assistenter som er med barna gjennom 

uka. Vi har to hus, en stor hage der det for hvert år kommer opp litt nytt når det gjelder leker, 

planter, drivhus og grønnsakshage osv. Vi har to leriplasser med hver sin hytte og vi har et 

fantastisk nærmiljø som tar oss imot med åpne armer. I starten søkte vi å finne våre verdier. En 

lengre periode etterlevde vi de. En ny fase kom inn og vi så at noe av det vi trodde på var blitt 

foreldet. Nye ideer og verdier måte ta over for å gjøre oss til å bli en bedre utgave av oss selv. 

Samtidig har vi gått sirkelen rundt og funnet ut at noe av de gamle verdiene fortsatt er gyldige 

tanker og ideer, og som er til det beste for barna. En balanse mellom nytt og gammelt ser ut til å 

være en fin løsning.

Vårt høyest ønske er å gi alle våre barn en trygg, god og stimulerende hverdag her hos oss. For å 

kunne utvikle seg, være nysgjerrig og ta imot ny læring må barn være trygge og oppleve at de 

voksne er glad i dem, respekterer dem og er der for dem ved å være større, sterkere og klokere.

I denne trygge, lille hverdagen ønsker vi å gi barna sanselige opplevelser og erfaringer som gir 

ordene mening fordi barna får kjenne, se, høre, lukte og smake for å finne ut av hvordan alt 

henger i sammen. Gjennom samtaler og erfaringene knyttes vi i sammen rundt opplevelser som 

gir oss en følelse av å tilhøre et felleskap.

Et godt felleskap gir god grobunn til varige vennskap.

Vi ser frem til et år der vennskap etableres og der hvert enkelt barn putter nye opplevelser, 

erfaringer og ferdigheter ned i sekken sin som vil være med som små minner gjennom livet.



Barnehagens satsningsområde for 2022-2023

Vi vil ha fokus på følgende område:

❖Barna opplever deres hverdag her i 
barnehagen innholdsrik

❖Barna skal gis sanselige opplevelser som 
inspirerer til nysgjerrighet og filosofering

❖Barna skal møte voksne som er beviste sin 
egen rolle og gir inspirasjon til en 
innholdsrik hverdag

❖Barna skal oppleve at de får tid og rom til å 
være i leken

Vi ser at vi har lykkes når:

✓ Barna viser at de kan forstå mange ord

✓ Barna og de voksne har mange ting å 
vise frem og fortelle om

✓ Barna forteller om opplevelser 
sammen med andre

✓ Vi møter glade og oppspilte barn og 
voksne



Kosthold I barnehagen

Barnehagen skal bidra 
til å fremme 
et variert og sundt kosthold
blant barna.

Matlaging er 
en god læringsarena både 
for de yngste og for 
de eldste barna i 
barnehagen. Alle kan få 
oppgaver ut i 
fra sitt ferdighetsnivå

Mat og måltid er en 
viktig del av barnehagens
pedagogiske virksomhet

Sosial kompetanse

Smaker

Språk

Måltider I barnehage
8.00 - 8.30 Frokost
11.00 - 11.45 Lunsj (småbarn)
11.30 - 12.15 Lunsj (storbarn)
14.30 Fruktmåltid



En hverdag fylt 
med sanselige erfaringer



Fakta om soving:

Søvnen deles inn i fem ulike stadier, stadium en til fire 

og REM-søvn. De skilles fra hverandre ved hjelp av å 

registrere hjernebølge, muskelspenning og 

øyebevegelser. Når vi sovner går vi først inn i stadium 

1. Dette er en overgangsfase mellom søvn og 

våkenhet. Kort tid etter går vi inn i stadium 2. Dette 

stadiet kalles gjerne for lett søvn. Om lag 20 minutter 

etter innsovning går vi inn i stadium 3, som er dyp 

søvn. Etter dette går vi over i stadium 2 igjen, før vi 

går inn i REM-søvn. Så går vi inn i dypere søvn igjen, 

før det kommer en ny REM-søvn (REM-søvn er søvn 

med hurtige øyebevegelser) (Bjorvatn, 2018).

Når et barn sover i 30 minutter i barnehagen bruker 

kroppen 20 min på å komme seg i dyp søvn, da får 

barnet kun 10 minutter dyp søvn. Dyp søvn er det 

viktigste stadiet for å bli uthvilt og fungere bra resten 

av dagen eller neste dag. Under dyp søvn øker blant 

annet veksthormonproduksjonen (Bjorvatn, 2018). Når 

kroppstemperaturen begynner å stige og 

melatoninproduksjonen begynner å gå ned, produseres 

det også mer stresshormoner som adrenalin og 

kortisol, og kroppen gjør seg klar for dagen (Sørensen, 

2003). Det er dermed viktig at barn får nok søvn både 

på kvelden og på dagtid 

• Immunforsvaret styrkes!

• Barnet får bearbeidet opplevelser og inntrykk! 

• Hjernen utvikles og modnes! 

• Barnet får påfyll med energi! 

• Barnet blir kjent med kroppen sin! 

• Det er enklere for barnet å lytte til følelsene 

sine når hun/han er uthvilt.

Hvorfor er soving og hvile 

viktig?

Hvis barnet ikke får nok hvile:

• Kan barnet utvikle aggresjoner og 

instabile emosjoner.

• Er det liten kapasitet igjen for barnet 

til å lære og utvikle seg

• Kan utvikle soveforstyrrelser

• Språkutviklingen kan hemmes 

Hvordan kan barnet 

hvile:

• Lese bok for barnet

• Høre på lydbok

• Å se en film sammen med 

barnet

• Hvile i senga eller sofaen 

• I vogna

• I hengekøye

Kilde: Vibeke Tjensvold Gjertviksten og Anne Marie 
Lundemo Gärtner «Hvile og søvn»



Progresjon i
barnehagen

For hvert år barnet er her I 

barnehagen vil nye 

ferdigheter, erfaringer og 

opplevelser bli lagt oppe I 

sekken til barnet. Når barnets 

tid her I barnehagen er over 

håper vi at barnets sekk er 

fylt opp med nyttige og gode 

ferdigheter som vil gi barnet 

et godt grunnlag for å bygge 

nye ferdigheter og læring på.

I Stortjernet barnehage har vi valgt å 
utforme en aldersrelaterte 
progresjonsplaner. Dette er planer som 
gir en beskrivelse av hva som barna skal 
få av opplevelser og 
inntrykk. Erfaringene skal gi 
mestring. Mestringsmålene skal være r
ealistiske. Samtidig skal de kunne være i
ndividuelt tilpasset ut i fra hvert enkelt 
barn. Vi har valgt å lage mestrings mål 
innenfor følgende områder: språk, 
motorikk, sosial kompetanse. Årsplankalender og ukeplaner 

vil gi informasjon om 
barnehagens innhold og 
hvordan vi vil jobbe med de syv 
fagområdene.



Hva er lek?

• Lek kan være vanskelig å skille fra andre former for adferd og har 
mange forskjellige funksjoner, så å gi en entydig definisjon eller 
forklaring på lek vil være vanskelig.

• Uttrykket "homo ludens" betyr det lekende mennesket, som 
understreker at lek er noe iboende i menneskers natur.

• Men man kan trygt si at lek har stor betydning for barn både i seg 
selv for barnets fysiske og psykiske utvikling.

• Leken er engasjerende og når barnet er dypt inn i en lek blir det en 
opplevelse av frihet som setter personen til side og gir rom for fri 
utfoldelse. Da er det vanlig at barnet glemmer litt tid og sted og går 
inn i noe som vi kaller flyt eller "flow".

• Barnas lek er allsidig, og helt plutselig kan den endre karakter og 
"rollebesetning". Dette kommer gjerne tydeligere frem når et barn går 
ut eller kommer inn i leken.

Hvordan skape rom for leken 

•Vi i Stortjernet barnehage jobber kontinuerlig for å gi barna nye verktøy 
og rom for lek.
• Vi verne om den tiden og legge til rette for at barna kan få disponere 
tiden til egen lek.
•Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å være fleksible og rydde vei for 
barnas lek. Ser vi at ungene har etablert en lek, kan vi velge å ta en 
kollektiv vurdering og utsette eller avlyse planlagte aktiviteter eller kanskje ta 
lunsjen litt senere den dagen.
•Det er fint med lekemateriale, men vi er også opptatt av at det skal være 
rom for at leken kan foregå uforstyrret. Da vil det være behov for å dele opp 
gruppa i mindre lekegrupper og tilrettelegge hvor hver lekegruppe får 
utfoldet seg mest mulig.
•Når barna møter på utfordringer de ikke klarer å løse kommer vi inn som 
et støttende stillas, det vil si at vi støtter barnet og hjelper han eller hun til å 
komme frem til en løsning på egenhånd.

Oppskriften på lek

•Opplevelser som gir nye ideer til lek
•Miljø, både ute og inne, med og uten 
lekemateriale
•Gode venner som utfordrer hverandre
•Inspirasjon, noen ganger hjemmefra eller fra 
for eksempel en bok vi har lest
•Tid og tilrettelegging
•Variasjon
•Godt fundament: Mett, uthvilt og frisk!...... Uten 
mat og drikke, duger helten ikke.
•FANTASI!



Lesestund......

Det var en gang en barneahge som likte å lese og fortelle
eventyr til barna.. Når barna hørte lyden til lese 

stund sammler de seg raskt og gjør seg klare til å bli med 
på en reise til landet langt der borte. En verden

ingen kunne tro fantes
Gjennom eventyrene kan barna slippe vekk fra regler og

tabuer for ei kort stund. Vi kan alle 
skimte muligheten til å vinne både gods og gull, og du skal
se at selv en prinsesse kan målbindes til sist. På stinen, over 

en stokk og under ei rot rpoer noen jeg fant jeg fant......

Skumringslesning uke 46



Kultursti

Bakenfor stubben, forbi maurtuen, over bekken, under den rotvelten, 
der bor det noen som vi snart skal få hilse på..... Hvem kan det være? 
Hvorfor bor han her? Kjenner dere til dette eventyret? Slik kan vi ofte 
starte turene våre, og fremover vil det bare bli enda mer. Vi ønsker å 
tilby ungene noe nytt. Nye inntrykk, nye opplevelser, bedre vilkår for 
utvikling av språk, motorikk, sosiale ferdigheter og fordypning i kultur, 
sang og historie. På tur ønsker vi at ungene skal undre seg over 
fenomener, snakke sammen og gjenfortelle. Vi ønsker å motivere til 
den ekstra strekningen eller å våge å klatre opp på den største 
knausen. Vi vil gi tilbake til nærmiljøet, gi alle muligheten til å komme 
seg ut på tur og å oppleve noe sammen. Men hva er kultursti og 
hvordan fungerer det i praksis?

Kultursti for oss er en strekning/sti gjennom et naturlandskap. Det 
trenger ikke være langt unna, og kan ta utgangspunkt i barnehagens 
leirplass. Denne turen er gjerne en runde. Den byr på mange 
opplevelser som vi ønsker å basere på folkeeventyr, fakta, kjente 
momenter fra barnefilmer/litteratur og naturfenomener med en 
tvist, som også bygger opp om språket. Man kan ikke fare gjennom 
denne runden, her må man ta seg god tid og bruke sansene. Bak 
stubben kan du plutselig oppdage en liten dør. Er det en alv eller er 
det Petter Pinnsvin som bor der? I bekken kan du plutselig oppdage 
nøkken og kanskje til og med en havfrue? Bare pass deg så du ikke 
snubler i bukkene bruse som er på vei til setra. Oppdagelsene vil 
være mange og konseptet vil vokse seg større og større.



Medvirkning i barnehagen

Foreldrenes medvirkning

Vi i barnehagen ønsker en hverdag med god foreldremedvirkning. Som 

foreldre har dere alle ønsker og mål for deres barn. Den dialogen vi har med 

hver enkelt av dere vil være avgjørende for hvordan den opplevelsene barnet 

tar med seg fra hverdagen her i barnehagen. Barn skal helt klart ikke oppleve 

og erfare alene. Og gjennom dialog på ulike nivåer skal vi ha en daglig 

utveksling, foreldresamtaler minimum to ganger i året og foreldremøter for å 

sikre at barnas erfaringer skal bli trygge, innholdsrike og lærerik for barnet.

Den tilbakemelding dere foreldre gir på vårt arbeid er et viktig bidrag for 

vår videre utvikling av det enkelte barnet og oss som barnehage. Barnehagen 

kan tilbyr foreldreveiledning og det er viktig at det meldes ifra til avdelingen 

dersom man har behov for ekstra samtaler.

Vi ønsker at dere som foreldre raskest mulig tar kontakt dersom det er noe 

dere lurer på, eller ikke er helt fornøyd med. Gjennom god dialog har vi tro på 

at - sammen kan vi løse det meste

Barnehagen skal sørge for at både barn og foresatte får mulighet til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn når det 
gjelder barnehagens daglige virksomhet jfr. Barnehageloven § 1, 3 og 4.

Barns medvirkning
Medvirkning er tett knyttet opp til trivsel. 
Barn som opplever at deres ønsker blir hørt 
og blir tatt på alvor, opplever en tilhørighet. 
Som voksne har vi ansvar for å gi alle barn en 
trygg og god hverdag fylt med opplevelser og 
erfaringer. Vi skal aldri gi barn større ansvar 
enn det de er rustet til å ta. Med dette 
mener vi at barnet må oppleve at det er 
begrensninger og at det er en forskjell på 
medvirkning og bestemmelse. I alle 
situasjoner kreves det at vi voksene viser at 
vi er større, sterkere og klokere (jfr. 
trygghetssirkelen)

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna. SU består av representanter fra foresatte og ansatte, i tillegg til styrer. Alle avdelingene skal være 
representert. Styrers rolle er informasjon og referatføring, ingen stemmerett. Saker av vesentlig betydning for drift av barnehagen skal legges frem i dette 
fora, eks. godkjenning årsplan, økonomi og vesentlige driftsendringer. For at SU skal fungere er det viktig at alle foresatte er engasjerte og melder inn saker i 
god tid før møter. Representanter til SU velges på foreldremøte hver høst. Egen oversikt over medlemmene i SU bli lagt ut på MyKid i etterkant av møtet.



Årstidstema

Uker Team Noen datoer Innhold
32-39

36 -
38

Fra jord til 
bord

Trafikk og 
brannvern

Foreldremøter:
Tir 23.august: Bukkene Bruse
Tir 30.august: Marihønene
Tirsdag 30.august: Veslefrikk og Tommeliten 
(Marihønestua)
Tirsdag 6.september : Nøtteliten
Tirsdag 16.august

Su-møte
Tir 20 september (årsmøte)

Aktiviteter
Krepse:
Uke 33-34 Bukkene Bruse og Marihønene

Gårdsbesøk
Uke 32-33: plukke rips
Uke 34 Bigården (Nøtteliten)
Uke 36-38 Plukke epler og plommer

Vi får besøk av brannbil uke 38

29. september: Høsttakkefest

Fra jord til bord:
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden (RP 2017).
På våren er barna med på å etablere en grønnsakshage som ligger like ved barnehagen og i drivhuset vårt ute i hagen. Her får de 
være med å legge grunnlag for at nye grønnsaker kan få spirer og gror. Når barna kommer tilbake etter en lengre sommerferie er 
det spennende å se hvordan det har vokst. Utover ettersommeren og starten av høsten kan vi begynne å høste inn og nyte alt de t 
gode vi selv har produsert. I denne prosessen håper vi at barna får med seg kunnskap og gode og positive erfaringer på det å 
dyrke frem egen mat. I august får barna være med ut i båt og der de får mulighet til å være med å trekke garn og ta opp krepse i
Stortjernet. Noen besøker bigården på Tronrud noen får besøke markedsahgen på Finnerud og noen skal til Hellerud for å plukke 
rips. I overgangen mellom september og oktober lager vi i stand til en Høsttakkefest der vi serverer alt det gode vi har høstet inn.

Fagområdet: Kropp, bevegelse, mat og helse
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut (RP
2017)
Vi ønsker å gi barna mange og gode opplevelser av å være ute i skogen. Det finnes så utrolig mange spennende ting å utforske og 
den mest krevende hinderløypen som finnes er det som ligger der helt naturlig av stikker, stubber, steiner og bratte skrenter. 
Barna skal i denne perioden bli kjent med et ordet "Matmot". Matmot handler om at barna skal få smake på ulike typer mat og få 
lov til å vurdere om det smaker godt eller litt mindre godt. Å tørre å smake er modig og etter å ha smakt kan det hende at dette
blir en ny favoritt mat.

Trafikk og brannvern:
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidra slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en 
meningsfull og morsom del av barnas hverdag (RP 2017).
Bjørnis er blitt en kjent figur for alle barna i barnehagen. I uke 38 kommer han og noen brannmenn i fra Jevnaker på besøk. I 
denne perioden blir det derfor helt naturlig å snakke om brannvern, gjennomføre brannøvelse og utforske hvordan vi både 
forebygger brann og hva vi gjør hvis det skulle begynne å brenne.
Når vi på ettersommeren begynner å gå på tur igjen er det helt naturlig å begynne også å øve på trafikk regler og hva vi må gjøre 
når vi går langs en vei eller er på en parkeringsplass. Hvorfor bruker vi bilbelte og hva er en airbag?



Uker Tema Noen Datoer Innhold

41 – 48 Vennskap, trivsel og følelser Uke 41/42: Bukkene Bruse skal til Oslo

Morgengry:
14.-20.november:
Nordisk bibliotekuke –
lesning ved morgengry

Oktober/ november:
Trivselssamtaler med barna i Nøtteliten og 
Bukkene Bruse gruppene

November: Brukerundersøkelse blir sendt

Lysfest:
17.november

Su møte:
Mandag 14. November

Høsten med både kalde og varme dager, og der vi etter hvert møter en 
natur med sprakende farger som gult, rødt og oransje. Mange opplever 
høsten som kraftfull og gjennom ulike eventyr vil barna møte kampen 
mellom det gode og det onde.

Livsmestring og helse:
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barn kan prøve ut 
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap (RP 2017).
Det å kunne snakke om det gode og det onde kan løse opp og hjelpe 
mange floker. Når høsten kommerhar barna vært i sammen en noen 
uker. Dette er en fin tid å begynne å snakke om vennskap og 
hva vennskap egentlig er? Hva gjør mansammen med enn venn? Kan vi ha 
flere venner?
Gruppelederne til Bukkene Bruse og Nøttelitenvil gjennomføre en 
trivselssamtale med allebarna hver for seg. På denne måten håper vi at vi 
kan få vite litt om barna trives heri barnehagen og hva det er de kunne 
ønske skulle ha vært annerledes.

Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening (RP 2017). Om morgenen er det blitt 
mørkere og vi får flere anledning. Vi ønsker å gjøre denne tiden til en fin 
og magisk periode for barna. Vi begynner å tenne stearinlys om 
morgenen. De som har utedag koserseg litt lengre inne i hytta om 
morgenen før de går ut i skogen for å leke. Ved skumringslesning ved 
morgen gry er en liten lesestund der vi samler barna i hver sine grupper 
og vi tenner lys og leser høyt for barna mellom 9.30 og kl 10.00 hver 
dag. Bukkene Bruse får sin lesestund ute i hytta hver dag.

Lysfest:
Perioden avsluttes med lysfest. Barnehagen sammen med foreldre, 
besteforeldre, søsken, tanter og onkler går vi etter stenge tid til leirplassen 
i skogen. Barna bærer med seg hver sin lanternelykt som de har laget. Ute 
i skogen er bålene tent og vi servere pølser og stjerne ogmånekaker.



Uker Tema Datoer Innhold

48 – 1 Advent og jul Søndag 27.november:
Julegranstenning

Barnehagen er steng 24.desember –1. januar
2. januar: Åpent

Fagområdet: Etikk, Religion og filosofi:
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egne kulturskaping og bidra ril alle barn 
kan oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap (RP 2017)

Advent er ventetid og tiden der vi samles for å tenke varme tanker om hverandre. Det er en tid der vi 
forbereder oss til en høytid som skal komme. Vi samles rundt felles prosjekter for å bake kaker og lage noen 
små hemmeligheter. Julen er i norske tradisjoner fortellingen om Jesus fødsel. Barna skal gjennom noen 
små fortellinger få være med Maria og Josef på deres reise frem til Betlehem. En norsk jul handler også om 
nissen. Både nissen som bor på Nordpolen, men også nissen som bor rundt på gårdene og passer på dyrene 
i låven. I Stortjernet varer jula helt frem til 13. dag jul.



Uker Tema Datoer Innhold

2-8

9- 11

Vinter
Same-
folkets dag 

Ski skole:
Uke 3 –7 Bukkene Bruse

SU møte:
Mandag 16.januar

Samefolkets dag 6.februar

Planleggingsdag : 10. mars

Ski dag i mars

16.mars: Solfest og hentekaffe

Fagområdet: Natur, Miljø og teknologi
Barnehagen skal bidra til at barna blir glad i naturene og får erfaringer med naturen som fremmer evnene til å orientere seg og 
oppholde seg i naturen i ulike årstider.
I starten av januar å bli godt og kaldt. Noen ganger drøyer det litt med snøen, men med litt kulde legger isen seg 
raskt på Stortjernet, og den blir så tykk at vi kan begynne å stå på skøyter. Så fort snøen begynner å legge seg kan 
ski og akebrett tas frem til stor glede både for liten og stor. Heldig er vi som har snille naboer som kjører opp skiløyper 
til oss. Når vi kommer til mars håper vi at vi har fått mye fin snø og at hele barnehagen kan samles til 
en skidag. Ved vårjevndøgn 20.mars vil vi feire solen tilbakekomst med en solfest og hentekaffe.Vi har nå begynt å vente på 
våren som snart skal komme.

Fagområdet: Etikk, religion og filosofi
Barnehagen har et særlig ansvar for å fremme et samfunn preget av livssynsmangfold og ulike kulturelle utrykk (RP 2017)
Vi feirer samefolkets dag der barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier ognasjonaldag.

12 - 15 Kropp, helse, 
familie og ve
nnskap Su møte (felles med Jevnaker kommune

): mandag 20.mars

Mangfold og gjensidig respekt
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.
I de årene barna er i barnehagen skal de lære mye om egen kropp og egne følelser gjennom samspill med andre. Forde minste 
barna er den kroppslige leken og samspillet det som er deres hverdag. Etter hvert som barna blir eldre bygger samspillet på 
den dialogen barna har med hverandre. Og de forstår mer av samspillet som er mellom kropp og følelser og det de og andre 
gjør mot hverandre har betydning for hvordan vi har det i sammen.
Familie er noe alle har, men alle har ulike familier. Noen har mye familie i nærheten, mens andre har familie som bor i andre 
land og snakker andre språk. Noen bor i et stort hus, andre små, noen bor i blokk og noen bor på gård. Noen bor her rett ved 
barnehagen, mens andre bor lengre unna eller i en annen kommune. 



Uker Tema Datoer Innhold
14-16 Påske Vi stenger fra onsdag 5.april–mandag 

10.pril
Fagområdet: Etikk, Religion og filosofi:
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egne kulturskaping og bidra ril alle 
barn kan oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap (RP 2017)

Påsken for oss handler om nytt liv som våkner til live. Vi starter i denne perioden opp med å 
planlegge grønnsakhagen vår og vi venter alle på at den siste snøen skal forsvinner. Under snøen kan 
mye rart dukke opp. Og samtidig som snøen blir bort ser vi at nytt liv ute i hagen og på trærne 
spretter frem.

17-27 Miljøvern -
nærmiljø -
husdyr

Nøtteliten har ansvaret for grønnsakshagen

Nøtteliten skal besøke brannstasjon og 
politistasjon uke 17 eller 18

Su møte: mandag 8.mai

16.mai: 17.mai feiring

Skolestarter uke – ule 23:
- Overnatting i barnehage
- skolebesøk

Sommerfest uke 25

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30
Planleggingsdager 31.juli - 2.august
Oppstart gamle barn torsdag 3.august
Oppstart nye barn mandag 7.august

Fagområdet: Nærmiljø og samfunn
Barna skal være med på utforske ulike landskap, ble kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og 
lære å orientere seg og ferdes trygt (RP)
Vi søke og å ha fokus på å gi barna en forståelse av hva en bærekraftigutvikling betyr. Ved bruk av 
grønnsakhage, turer i skogen og besøk på gårder ønsker vi å vise barna hvordan landskapet endrer 
seg gjennom årstidene. Hva skjer når frosten kommer? Eller hva skjer når snøen smelter. Hva skjedde 
med kvistene og bladene vi la i komposten i fjor? Hvorfor har ikke sauene ull på seg om våren og hvor 
er de små lammende vi så i våres blitt av når høsten kommer? Mange spørsmål kan vi undre oss over. 
Noe finner vi svar på fordi noen vet, andre ting må vi muligens undersøke litt mer. Vi kan undersøke 
og vi kan erfare. Kan plastikk bli til jord? Hvorfor kaster noen søppel ut av vinduet når de kjører bil?
Vår går over til å bli sommer. Barnehagen reiser ut på tur igjen. Enten går vi på beina våre til steder i 
nærheten. Det kan være en tur rundt tjernet, gårdsbesøk, skogstur og roturer. Det kan for alle barna 
bli en tur til en gård med kuer og sauer. Jevnaker har mange fine steder som kan besøkes. Det kan 
være Kistefoss, Glassverket, Tversjøstallen osv.. I løpet av året har barna fått besøke biblioteket og 
noen har vært på Brannstasjon/politistasjon.
Til sommerfesten skal barna øve inn et teaterstykke som skal vise til foreldre, søsken og 
besteforeldre.



O V E R S I K T  O V E R  A N S AT T E

Silje
Pedagogisk leder 
Nøtteliten

Gunn Tone 
Avdelingsleder Trollstua
og pedagogisk leder for Bukkene 
Bruse

Anne Lise
Eier og styrer

Oda
Avdelingsleder Marihønestua
Pedagogisk leder Veslefrikk 
og Tommeliten

Anja
Pedagogisk leder 
Marihønene 

Karianne 
Fagarbeider 
Marihønestua

Tove
Miljøarbeider
Marihønestua

Gro Anita
Miljøarbeider
Trollstua

Bjørn
Miljøarbeider 
og vaktmester
Marihønestua

Elin
Miljøarbeider
Trollstua 

Vivi
Pedagogisk leder 
Marihønene

Tonje
Fagarbeider
Trollstua

Elena
Barnehagelærer
Marihønestua/ 
Trollstua

Anette
Vikar

Ida
Vikar



Blikk for hverandre
Anerkjennelse og samspill sammen

Blikkontakten er en del 
av den non-verbale 

kommunikasjonen og 
åpner opp for samspill.

I barnehagen dannes 
grunnlaget for samspill 
og vi lærer oss hvordan 

vi skal møte andre 
mennesker.

Vi lærer oss å anerkjenne 
og respektere hverandre, 

og da er blikkontakt et 
sentralt virkemiddel.

Gjennom anerkjennelse 
og respekt dannes det 

relasjoner som igjen blir 
til vennskap

Vi ruster barna for livet, 
gjennom gode vaner 

åpner det seg nye dører 
som gjør veien videre 

mye mer overkommelig.

Når vi behandler 
hverandre med 

anerkjennelse og respekt 
så danner vi gode 

rammer for det 
psykososiale miljøet.

fHvordan jobber vi med blikkontakt?

• For at ungene skal søke øyekontakt seg imellom må vi som 

rollemodeller etterstrebe det samme. Vi søker alltid 

øyekontakt og snakker aldri over hodet på barna. Vi bruker 

aktivt navn på hverandre som en del av kommunikasjonen.

• Vi minner barna på å bruke navn og når ungene skal takke 

for maten tar vi hverandre i hånden og oppnår blikkontakt.

• Også ved matsituasjonen får barna trening i å bruke navn. 

For eksempel må Kari be nettopp Siri om å sende salamien 

da det er hun som sitter nærmest og ikke Heidi, som sitter 

utenfor rekkevidde (Fiktive navn).

Hva er så viktig med blikkontakt



August

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1.

Planleggingsdag

2.

Planleggingsdag

3.

Planleggingsdag

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.



Det fysiske ute
og innemiljøet

Helheten av rom og matriell må være
godt organisert og meningsfylt

plassert for at god lek skal oppfylles

Det fysiske miljøet er viktig rammefaktor for barns lek. Det er i leken 
barna blir kjent med hverandre , og det er i leken sosiale relasjoner 
oppstår.
Det fysiske rommet er en viktig arena for barn sosiale, mentale og 
fysiske utvikling. Det å definere lekesoner til barn i uteområde er 
viktig og det skal tilrettelegges for ulike typer lek (fysisk, konstruktiv, 
symbolsk) det skal stimulere nysgjerrighet, kreativitet og alle sanser, gi 
mulighet for utvikling av kunnskap og ferdigheter(mestring), det skal 
tas hensyn til funksjonsnivå, kjønn og sosiale behov Leken anses som 
så verdifull fordi den har en egenverdi som arena for utvikling og 
læring.

I vår barnehage er lekesoner en viktig del av pedagogikken og 
vi er opptatte av den gir sansestimuli og inspirasjon til 
utfordring, lek og læring. Vi voksne må være vare på signaler 
barna gir oss når det gjelder ønske for ulike lekesoner. De 
trenger voksne som observerer og er påkoblet leken sin og 
som kan endre lekesoner når det trengs og gi såfrø inn i leken 
der det trengs. Innemiljøet er ikke statisk, men det er et rom 
som må endres på etter behov for god utvikling av leken.



September
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.



Lekemiljø på småbarnsavdeling
Lek er helt avgjørende for trivsel 
og utvikling hos de yngste barna 
i barnehagen (Drugli, 2017). For 

å invitere til lek, trenger 
barna inspirerende lekemiljø og 

engasjerte voksne.
Å skape gode lekemiljøer og inspirere 

til lek er en viktig oppgave i 
vår barnehage-hverdag.

Den fagkunnskapen vi voksne har om 
de yngste barnas lek, danner 

grunnlaget for valgene vi tar. Valgene 
som hvilke materiell vi bringer inn og 

hvorfor.
Vi trenger hele tiden å utforske hvordan 

miljøet fungerer eller ikke 
funker, tilføre noe nytt eller ta bort 

noe.

I Stortjernet barnehage er vi 
opptatt av å tilrettelegge 
lekemiljøet ut i fra barnas 

interesser og tema for perioden. Vi 
er opptatt av det barna ser, derfor 

er leker og forskjellig materiell i 
barnas høyde.

"Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 
typer lek både ute og inne"(Rammeplan for 

barnehagen, 2017)



Oktober

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2.

3. 4. 6. 7. 8. 9. 10

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 25. 26. 27. 28. 29 30.

31.



Hvorfor høytlesning?

Ord produksjon

Ved høytlesning gis 
barnet flere ord og 
bedre ordforråd

Kilde: Norsk barnebokinstitutt



November
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.
Amalie 2år

9. 10. 11. 12. 13.
Kayla 5 år

14.
Su møte

15. 16. 17.
Lysfest

18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
1. søndag i 
advent

28. 29. 30.



Lukten og smaken av årstidene

Hver årstid har sin egen lukt

Hver høydtider sin egen lukt og smak

I løpet av året har vi som mål at barna skal få
kjennskap til ulike lukter som f.eks lukten av fisk, 
kreps, rå jord, poteter, gulrot.

De skal få smake på ulike matprodukter som vi 
høster selv.

De skal skal få smake på ulike retter og som vi lager 
av gode og ferske råvarer.

Hvordan smaker en bolle egentlig, er den søt? Sur? 
Hvilke føleser får du når du smaker på en sitron? 
Hva lukter som jul? Hva lukter våren som?

Våre fem smakssanser er:

❖ Salt

❖ søtt,

❖ Surt

❖ bittert

❖ umami.



Desember
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3.. 4.

2. søndag i 
advent

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
3. søndag i 
advent

12 13. 14. 15. 16. 17. 18.
4. søndag i 
advent

19. 20. 21. 22. 23. 24.
Juleaften

25.

26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nyttårsaften

1.

Barnehagen holder stengt fra 24.desember – 1.januar



Bukkene Bruse reiser
på skiskole til Ringkollen

Skiskole tilbyr:

• Skilek 5 ganger fra uke 3

• Utvikling av grunnleggende skiferdigheter

• Kvalifiserte instruktører

• En instruktør pr. 8-10 barn

• Læring gjennom lek

• Variert aktivitetsprogram

• Tilrettelagte skiskoleområder

• Varierende vanskelighetsgrad



Januar
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.
Su møte

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31.



Følelser 
Hvorfor følelser?
o Taktil er noe som oppleves 

ved sanseutrykk gjennom 
huden.

o I barnehagen kan det være 
temperaturer, det å ta på 
hverandre, smerte og 
berøre overflater.

o Berøringssansen er viktig for 
utforsking av omgivelsene og 
lek.

Fakta om Berøringsansen
o Den er en nærsans der huden på 

hele kroppen brukes, men 
omfatter allikevel mer enn selve 
huden. Berøringssansen og 
muskel- og 
bevegelsessansen brukes 
samtidig.

o Berøring danner utgangspunktet 
for kontakt og emosjonell nærhet i 
de fleste mellommenneskelige 
relasjoner. Å berøre og bli berørt 
er en viktig del av den emosjonelle 
kontakten vi har med andre 
mennesker gjennom samspill og 
kommunikasjon.

Kilde: Statped.no

Taktile følelser og berøring
o Berøringssansen er 

den viktigste sansen vi har
o Ved berøring er det kun 

mulig å oppleve en ting av gangen
o Bruker hele kroppen



Februar

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19
Fastelavnens
-søndag

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28.



VI LEKTE OG LEKTE OG LEKTE, –
DET VAR ET UNDER AT VI IKKE 

LEKTE OSS I HJEL"
ASTRID LINDGREN

Lekens rolle

• Barnas interesse for å samhandle med hverandre i lek starter svært tidlig og vennskap kan etableres 

allerede fra ettårs alderen.

• Når barna er 2 – 3 år kan man se at barna som samhandler med hverandre kopierer hverandres 

handlinger og bytter på initiativet ovenfor hverandre.

Sosial lek

• Vi mennesker er sosiale vesener og er derfor avhengig av sosiale forhold, som i en familie, på jobb, 

barnehage/skole eller i en gruppe.

• I slike sosiale forhold vil man oppleve tilhørighet, trygghet og nærhet, menogså oppleve forventninger 

og prøvelser.

• Den sosiale leken kommer tydelig frem gjennom rollelek, men den foregår også i regelleker, 

sansemotorisk lek og andre leker hvor det foregår samspill.

• Barn søker jevnaldrende som de kan omgås, dele opplevelser med, erfaringerog gjøre oppdagelser 

sammen med.

Den sosiale kontrakten

• Gjennom lek foregår det en gjensidig definisjonsprosess. Det går ut på hvem man skal og vil være i 

forhold til hverandre. I starten vil det være testing og prøvelser i seg selv og med sparringsparteren sin, 

men etter en tid vil dette stabilisere seg. Da har man inngått en "kontrakt" på hvem de enkelte aktørene 

skal være i forhold til hverandre.

• Det vil si, at gjennom sosialisering så fanger barna opp typiske måter å handle ogkommunisere på, og 

gjør det til sitt eget.

• Det er også derfor barna finner "matcher" i hverandre hos noen, men ikke alle.

• Barnas identitet utvikles ytterligere i disse prosessene og vil sette farge på barnas tankesett, væremåte og 

verdier i framtiden.



Mars

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.
Su møte

21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31.



Opplevelsesti
Vi er så heldig å ha to leirplasser som barnehagen kan
bruke på våre utedager. I tilegg har vi et fantastisk tur 
område som vi så ofte vi kan velger å bruke. Dette 
har inspirert to av våre pedagoger til å ville lage opp
en opplevelsesti. De har valgt å ta utgagnspunkt i
stien som starter i barnehagen og som slynger seg 
rundt Stortjernet.

Intensjonen med oplevelsestien er å gi barna ulike
innslag på turen kan være samtaleemner underveis.

Det som blir satt ut og laget vil pedagogen gjøre
samen men noen av barnegruppene og inspirasjonen
vil være det barna er opptatte av og som de syntes
kan være spennende. Så pass dere. Det er store 
muligheter for at dere allerede i høst vil kunne støte
på et lavamonster underveis på turen.

Ved å lage en opplevelsesti håper vi å skape en større
motijon til å gå på tur. Ved å møte ulike instalasjonern
vil barna og de voksne underveis ha mange ting de 
kan snakke om, og undre seg over. I prosessen med å 
lage stien vil også barnas fantasi og idder være
utspringet til det som blir laget og hva de som
kommer etter vil møte på sin vei.

JEG FANT JEG FANT …....



April

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Skjærtorsdag

7.

Langfredag

8.

Påskeaften

9.

Påskedag

10.

2.Påskedag

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.



Gjenbruk og Rusken 
Hvorfor Gjenbruk?
o Det er viktig at barna får en tilhørighet til 

gjenbruk. De trenger å utforske og erfare 
det med egen sanser på sin egen måte. 
Dette krever tilstedeværende voksne som 
er engasjerte og gjør det sammen med 
dem.

o Vi tror på at opplevelser og erfaringer 
er viktigere enn nye og dyre ting. Det 
er dermed ikke sagt at vi ikke noen 
gang kjøper noe nytt, men det kan 
fortsatt være mye lek og historie igjen i 
brukte leker.

Rusken- aksjon
o Vi vil ha en Rusken aksjon på våren.
o Barna rydder opp i og rundt barnehagen 

sin. På denne måten er de med på å vise 
at alle kan gjøre noe for sitt eget 
nærmiljø.

o Kommer fra Oslo kommune- vil være på 
våren 2022

Fakta om gjenbruk
o Handler mye om hvordan vi i dag 

kan leve og dekke vårt behov, uten 
å skade eller ødelegge for de som 
kommer etter oss.

o Gjenbruk er en betegnelse på 
materialer som har blitt brukt før, 
men som noe annet. Dette knyttes 
ofte til miljøvern, og med et fokus 
på at materialene kan brukes igjen. 
Kilde: Bråten & Kvalbein, 2014

Gjennom erfaringer, opplevelser og 
kunnskap skal barna utvikle respekt 
for naturen og få en forståelse for 

hvordan ivareta mennesker, klode og 

natur (Rammeplanen, 2017).



Mai

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.
Su møte

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.
Kristihimmel 
fart

19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Pinsedag

29.
2.Pinsedag

30. 31.



Hvorfor drama 
i barnehagen?

Via lek spiller barn ut ulike dramaer hver dag. Dette er dramaer som
inneholder vennskap, kjærlighet, utforskning, spenning, helter, intriger
og samhold. Å spille teater øver barn empati. Drama er å late som man 

er en annen, å gå inn i en rolle. For å kunne gjøre det, må man ha evnen til å 
se for seg hvordan en annen enn en selv ville opplevd en situasjon.

Empati er kanskje den viktigste egenskapen verden trenger i dag. 
Uten å kunne leve seg inn i en annens situasjon, 

ser man ikke behovet for, og får heller ikke lyst til , å bidra til å hjelpe dem.

For å kunne leve seg inn i en oppdiktet situasjon, må man bruke fantasien
for å se for seg situasjonen og se for seg hvordan personen man spiller, vil le

ha reagert: Hva hadde rollefiguren din gjort og sagt?

I Stortjernet barnehage ønsker vi å gi leken næring gjennom at vi voksne
sammen med barna dramatisere ulike eventyr og at barna sammen med 

voksne kan øve inn ulike teaterstykker for å vise frem til et publikum. Vi tror
at gjennom å sette opp stykker gis leken ny næring og barna øver på å bruke

hele seg.

Drama krever at man tar i bruk 
flere sider ved seg selv samtidig. 
Slik bidrar drama til å utvikle hele 
mennesket. Mange dramaøvelser 
krever mye konsentrasjon. I tillegg 
tar man ofte i bruk flere av de fem 
sansene (høre, se, føle, smake, 
lukte).



Juni

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.
S

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28.. 29. 30.



Vann og vannlek
Stortjernet er vår nærmeste nabo. Dette lille tjernet gir oss 
mulighet til å bli kjent med vann både som badevann, men også 
som et vann som gir oss fisk og kreps om sommeren. Om vinteren 
kan vi bl.a. gå på skøyter på isen

Vi ønsker å vise barna at vann er noe vi skal ha respekt for, 
samtidig som det er noe som er trygt å fint å være I. Ved 
å utforse vannets egenskaper på ulike måter ønsker vi at barna 
skal bli trygge I og ved et vann.



Juli
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31.

Barnehagen er feriestengt i fra uke 28 – 30 (10. - 30.juli)
Barnehagen har planleggingsdag 31.juli - 2. august



Hvilken himmel kan være mer ekte

enn å beholde

barndommens sjel, moderert og

ballansert av kunnskap og sunn

fornuft

Beatrix Potter


